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ATA DA 23 REUNIÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

NORTE-RS.

1 Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e seis,

2 reuniram-se no Centro de Educação Superior Norte-RS em Frederico WestphaIen, na sala

3 de reuniões, os professores Genesio Mario da Rosa, Diretor Pro-Tempore do CESNORS;

4 Marilise Mendonça Krügel, Vice-Diretora Pro-Tempore do CESNORS, Edison Bisognin

5 Cantarelli, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Clovis Orlando Da Rós,

6 Coordenador do Curso de Agronomia; Rejane de Oliveira, Coordenadora do Curso de

7 Comunicação Social - Habilitação Jornalismo, Marlon Nadal Maciel, Coordenador do

8 Curso de Zootecnia; Sirlei Glasenapp, Coordenadora do Curso de Administração; Alice do

9 Carmo Jahn, Coordenadora do Curso de Enfermagem; os técnicos administrativos

10 Fernando Leviski Bueno, Chefe da Seção Administrativa, Janice Dai Santo Da Rós,

11 representante dos técnicos administrativos do campus de Palmeira das Missões e Cleomar

12 Marcos Fabrizio, representante dos técnicos administrativos do campus de Frederico

13 Westphalen. Participaram, também, os acadêmicos Juline Aparecida dos Santos Henriques,

14 representando o corpo discente do campus de Palmeira das Missões e Rogério Bamberg,

] 5 representando o corpo discente do campus de Frederico Westphalen. O Diretor Pro-

16 Tempore, professor Genesio, deu por aberta a sessão, procedendo-se à leitura da ata da

17 reunião anterior pelo servidor Fernando Leviski Bueno. Após o termino da leitura o texto

18 lido foi aprovado por todos. Antes de iniciar os assuntos previstos na pauta o professor

19 Genesio teceu alguns esclarecimentos a respeito de assuntos tratados na reunião anterior.

20 Em relação ao concurso para professor substituto de matemática expôs que o processo já

21 foi concluído, porém precisa ser aprovado por este Conselho, embora a professora

22 secionada, Daniele Martini, já esteja ministrando aulas. Outro esclarecimento foi a respeito

23 da representação estudantil, verificou-se que o Estatuto da UFSM prevê apenas uma

24 entidade de representação dos estudantes da Universidade, dessa forma os estudantes do

25 CESNORS deverão organizar-se em diretórios acadêmicos e filiar-se ao DCE, o professor

26 Genesio expôs ainda que os diretórios terão que submeter seu estatuto e suas contas anuais ~
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28 servidor Fernando Bueno ficou encarregado de repassar aos representantes dos acadêmicos

29 o material do Estatuto e Regimento da UFSM onde consta assuntos referentes aos

30 diretórios acadêmicos. O último esclarecimento foi com relação a realização de um

31 concurso para professor substituto para o Departamento de Ciências da Comunicação, visto

32 que a professora Fernando Kieling Pedrazzi deverá afastar-se para Licença Maternidade. O

33 professor Edison solicitou que a ata das reuniões do Conselho do Centro fosse enviada a

34 todos os participantes do Conselho até 48 horas antes da reunião em que deverá ser

35 aprovada. Referente ao empréstimo de livros da Biblioteca Central para o CESNORS, o

36 professor Genesio falou que a lista dos títulos já está pronta e será enviada em breve à

37 PROGRAD. Os Coordenadores de Curso, que elaboraram a lista de cada curso, expuseram

38 que muitos títulos estarão disponíveis apenas nas bibliotecas setoriais. Dos livros que serão

39 adquiridos para as bibliotecas do CESNORS, os internacionais já foram licitados o tem

40 previsão de entrega para noventa dias, já os nacionais estarão sendo licitados em pregão

41 eletrônico na próxima semana. Quanto ao Memorando-Circular N.OlS/2006-PRRH, que

42 objetiva permitir aos servidores a comemoração da festas de final de ano, o professor

43 Genesio informou que deverá trabalhar em cada semana pelo menos um servidor de cada

44 CoordenaçãolDepartamento, a professora Marilise encarregou-se de organizar o calendário

45 de revezamento no campus de Palmeira das Missões e enviá-lo ao professor Genesio, no

46 campus de Frederico Westphalen o calendário já foi organizado. Quanto ao Regimento

47 Interno do CESNORS o professor Genesio falou que o fato de não ter o Regimento está

48 bloqueando algumas atividades, como por exemplo, o registro de projetos. Disse ainda que

49 gostaria que o Regimento Interno estivesse pronto para aprovação no Conselho do Centro

50 na primeira quinzena de janeiro do próximo ano, para ser enviado para aprovação do

51 Conselho Universitário ainda no início do ano. A comissão que deverá redigir o texto do

52 regimento terá seis integrantes, os professores Genesio Mario da Rosa, Marilise Krügel,

53 Clóvis Orlando Da Rós e Vânia Beatriz Rey Paz e os técnicos administrativos Janice Dal

54 Santo Da Ros e Fernando Bueno, esta comissão, escolhida por consenso, terá o dever de

55 consultar todos os segmentos interessados para colher sugestões ao texto do Regimento. O

56 professor Edison levantou questão sobre a pós-graduação, devido ao fato de que boa parte

57 do Regimento trata de assuntos relativos a este tema, porém no momento o CESNORS não

58 tem nenhum curso destes. Ficou então decidido que irá constar no texto do Regimento

59 apenas a decisão do Centro em criar cursos de pós-graduação, sem definir a estrutura que
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61 provisório que cita os nomes dos departamentos, e comentou que deve-se ter cuidado para

não repetir nomes de departamento que já existam em outros Centros em Santa Maria. A

primeira reunião da comissão para discutir o regimento ficou marcada para dia seis de

novembro às nove horas e trinta minutos. A professora Sirlei expôs preocupação quanto a

separação fisica dos campus de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, que

dificultará a montagem de uma estrutura administrativa que atenda aos dois campi

adequadamente. Sobre os equipamentos que estão sendo adquiridos o professor Genesio

expôs que toda mercadoria que chega é dividida entre os dois campi e o material que não é

enviado a Palmeira das Missões esta estocado para ser entregue no futuro. O professor

falou ainda a respeito dos equipamentos de informática, disse que não há como deixar um

computador para uso de cada professor pela falta de máquinas. Disse ainda que esta sendo

montado um servidor de arquivos para o campus de Frederico Westphalen, que permitirá

que os usuários salvem seus arquivos neste servidor e possam então acessá-lo de qualquer

outra máquina, dando mobilidade aos usuários, assim todos os servidores podem utilizar

qualquer microcomputador que não esteja sendo usado. No campus de Palmeira das

Missões a professora Marilise expôs que serão instalados dezoito computadores para a

administração e salas de professores, e que quando houver a mudança para o prédio novo

algumas máquinas serão retiradas desses setores para formar o laboratório de informática.

Com relação ao equipamento data show o professor Genesio pediu para que fosse usado o

mínimo possível, já que o alto custo da lâmpada, em tomo de um mil e oitocentos reais

dificulta a reposição em caso de queima. O professor Edison apresentou levantamento

sobre a necessidade de horas-aula para matemática, estatística e fisica para o próximo ano,

totalizando 63 horas-aula. O professor Genesio então expôs que será preciso recorrer ao

Reitor, e solicitou a todos os coordenadores que lhe enviem formalmente as necessidades

de aulas destas áreas. A professora Marilise informou que existe um concursado para

professor de anatomia para vaga existente em Santa Maria, e disse que poderia-se procurar

esta pessoa para ver se não há interesse em ser remanejada para o CESNORS, caso seu

currículo seja compatível com as necessidades dos departamentos do Centro. A mesma

situação também ocorre com as vagas para estatística e administração, dessa forma os

coordenadores devem analisar a situação procurar os concursados caso os currículos sejam

compatíveis. A professora Alice expôs que não será possível manter cadáveres no campus

de Palmeira das Missões, e portanto será preciso adquirir modelos anatômicos. O professor

Genesio então disse que será preciso r que ocorra a alteração do Projeto do
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94 CESNORS, já que os modelos anatõmicos não estão previstos, o professor também expôs

95 que talvez haja a possibilidade de alterar o projeto já no mês de janeiro do próximo ano.

96 Com relação ao pregão 210 a professora Marilise informou que este já foi encerrado,

97 ficando responsável por deixar cópia do Termo de Adjudicação e preparar um novo pregão

98 com as sugestões dos coordenadores. Com relação a mudança do Curso de Zootecnia para

99 Frederico Westphalen o professor Genesio informou que qualquer decisão só poderá ser

100 tomada ao final do projeto do CESNORS. O professor Edison informou que foi liberado

101 parte do recurso do Projeto FINEP, ao todo seiscentos e sessenta e dois mil reais, recurso

102 este para compra de equipamentos. O professor também informou que tentará trocar

103 algumas rubricas para construir laboratórios em Palmeira das Missões e Frederico

104 Westphalen e ainda investir algum recurso na área da UFSM em Irai. Esgotada a ordem do

105 dia e como ninguém fez uso da palavra, o professor Genesio deu por encerrada a sessão e,

106 para constar, eu, Femando Leviski Bueno, lavrei a presente Ata que será assinada por

107 todos os participantes.
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